
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 059013 26/9/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 02/10/2014 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Άσκηση ή μη ενώπιον του Εφετείου 

Αθηνών αιτήσεως περί καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως 

λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μετά 

την υπ' αριθμ. 281/2014 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως (υπόθεση Παππά 

Χρυσάνθη).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

290/2014 Άσκηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 

αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος αποζημιώσεως λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μετά την 

υπ' αριθμ. 281/2014 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως (υπόθεση Παππά 

Χρυσάνθη).

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

1 291/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

"Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών  

μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου"

2 292/2014 "Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών λοιπών  μηχανημάτων 

υπηρεσίας πρασίνου"

Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για κατάθεση αίτησης 

αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ΄ 

αρ. 6271/2013 οριστικής απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Αμούργης Παντελής). 

Φ. 046 - Υπ. Ι.Γ.Ε

3 293/2014 Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για κατάθεση αίτησης 

αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ΄ 

αρ. 6271/2013 οριστικής απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Αμούργης Παντελής). 

Φ. 046 - Υπ. Ι.Γ.Ε

Καταβολή αποζημιώσεως λόγω 

απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων στο 

Ο.Τ. 770 της περιοχής "Σισμανόγλειο - Ν. 

Μαρούσι" του Δήμου Αμαρουσίου (με κ.α. 

2852), κατόπιν εκδόσεως δικαστικών 

αποφάσεων (υπόθεση Ακριδόπουλου  

Γεράσιμου και Ακριδοπούλου Φανής) 

Φ.1564

4 294/2014 Καταβολή αποζημιώσεως λόγω 

απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων στο 

Ο.Τ. 770 της περιοχής "Σισμανόγλειο - Ν. 

Μαρούσι" του Δήμου Αμαρουσίου (με κ.α. 

2852), κατόπιν εκδόσεως δικαστικών 

αποφάσεων (υπόθεση Ακριδόπουλου  

Γεράσιμου και Ακριδοπούλου Φανής) 

Φ.1564

"Έγκριση πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2013-2014"

5 295/2014 "Έγκριση πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2013-2014"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Κολοκυθά Λεωνίδα σε σεμινάριο.

6 296/2014 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Κολοκυθά Λεωνίδα σε σεμινάριο.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
3/10/2014
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